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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

Poř.číslo 1/ 2019 konané dne 10.1.2019 v 18.00 hod v zasedací místnosti na OÚ 

Přítomni: Culková, Doležán, Karlík, Kolář, Marková, Čermák, Ing. Sadílek, Ing. Arch. Marek (příchod 

18.15 hod) 

Omluveni: Ing. Uchytil 

Hosté: Vacek, Málek V., Beneš, Jindra, Holoubek, Musil, Petrů, Kolář, Čapek, Bříza, 

              Marková M., Běloušková I. 

   

1. Starostka přivítala přítomné členy a zahájila zasedání ZO 

A, konstatovala řádné svolání ZO v souladu s jednacím řádem obce 

     a  podle počtu přítomných členu ZO ,že zasedání je usnášení schopné 

B, Starostka předložila program jednání a požádala o schválení jeho doplnění 

      Návrh usnesení:  ZO schvaluje doplnění programu 

      Pro 7, proti 0, zdržel se 0 - schváleno   

C, Starostka navrhla za ověřovatele :  J. Markovou, Ing. Sadílka 

     Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu 

     Pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

 

2. Starostka provedla kontrolu usnesení z minulého měsíce a upozornila na body, 

které trvají nadále. 

- Zastávka v Novém Dvoře (viz různé) 

- Přeložky T4 Bulding  (viz různé) 

 

3. Starostka přednesla informaci o průběhu realizace „Vodovod do Nového Dvora“. 



Dnes 10.1. 2019 v 9.00 hod proběhla kolaudační prohlídka, která byla bez výtek.  

 

A, Starostka přednesla návrh smlouvy o uzavření dodatku s firmou T4 Building s.r.o. 

     o Prodloužení vodovodního řádu do Nového Dvora, kde se jedná o změnu platebních  

      podmínek, původní cena díla s DPH byla 5. 686 806 kč a současná cena nyní je 

      5.683 172,64 kč vč. DPH, tudíž se jedná o ponížení ceny. 

      Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek s firmou T4Building s.r.o. 

      Pro 8, proti , zdržel se 0 - schváleno  

 

 

 B,  Starostka přednesla návrh smlouvy o uzavření dodatku s firmou T4Building s.r.o.  

        na  přípojky  v Novém Dvoře .Na základě vzniklých změn během realizece stavby  

       došlo k ponížení ceny na přípojkách z původní ceny s DPH 721. 563,49 kč 

       na cenu s DPH 688. 608,27 kč.   

          

        Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek na přípojky s firmou T4 Building s.r.o. 

        Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

 

4. Starostka přednesla informace o realizaci ZŠ Nová Ves u Chotěboře- Vestavba odborných 

učeben. Informovala o tom, že jsou řádně dokončené stavební práce a předala slovo Ing. 

Markovi .Bude zahájena další etapa – vybavenost nábytkem. 

ZO bere na vědomí předložené informace  

 

 

5. Starostka přednesla střednědobý rozpočet na rok 2020- 2024 

Návrh usnesení: ZO schvaluje střednědobý rozpočet 

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

  

6. Starostka přednesla žádost Českého  svazu  včelařů na finanční dar 



Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční dar ve výši  2.500 kč 

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

7. Starostka předložila žádost SK Chotěboř na finanční příspěvek na realizaci map 

orientačního běhu v Nové Vsi u Chotěboře (využití  školou) 

Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000 kč 

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 - schváleno 

8. Starostka přednesla žádost o projednání provozu pohostinství  

od p. Opršala 

Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku jednáním s provozovatelem pohostinství 

Pro  8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

9. Starostka přednesla žádost p. Miloše Hoffingera na tradiční pouť v Nové Vsi 

 o přidělení místa. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje za provozovatele pouti na rok 2019 Miloše Hoffingera 

Pro 8, proti 0 , zdržel se 0 – schváleno 

 

 

10. A ,Starostka přednesla návrh žádosti od obecního spolku Rybářů 

na jejich osamostatnění, dále předala slovo panu J. Benešovi , 

který vysvětlil ZO jejich další plány a činnost spolku do budoucna. 

   Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr osamostatnění spolku rybářů  

       Pro 8, proti 0, zdržel se 0 - schváleno  

 B, Starostka navrhuje pronájem rybníků v katastru obce Nová Ves u Chotěboře 

       a pronájem Rybářské Bašty. Jedná se o rybníky- Zámecký katast .č.101, Přehrada katast.č. 

       2179/3, Perno katast.č. 1402  

     Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr o pronájmu rybníků a Rybářské Bašty 

       Pro 8, proti 0 , zdržel se 0 – schváleno 

 

11. Místostarosta přednesl informaci o servisování plynových kotlů 



a navrhl  p. Švédu – Komplyn 

Návrh usnesení: ZO schvaluje výměnu servisování kotlů 

Pro 8 , proti 0, zdržel se 0 - schváleno  

 

 

 

12. Starostka přednesla informaci o směrnici na palivové dřevo a předala slovo 

místostarostovi k doplnění cen. Palivové dřevo: měkké dřevo – 565,22 kč bez DPH 

za kubický metr-    tvrdé dřevo- 652,18 kč bez DPH za kubický metr . 

Návrh usnesení: ZO schvaluje směrnici na palivové dřevo na rok 2019 

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

13. Místostarosta přednesl informaci a směrnici  na používání obecní techniky 

na rok 2019. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje směrnici na používání obecní techniky 

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

  

14. Starostka přednesla informaci o programu „Obnova Venkova Vysočiny na rok 2019“ 

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí 

 

 

15. Starostka navrhla zastupitelstvu zrušení nabídky firmy PIP s.r.o., ve které se jedná  

pouze o reklamní materiál, který je stále v dostatečném množství na OÚ. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje zrušení spolupráce s firmou PIP s.r.o. 

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

16. Starostka přednesla informaci o chystaném výběrovém řízení na chodník směrem  

        na Chotěboř .  

        Návrh usnesení: ZO bere na vědomí 

 

17. Starostka přednesla rozpočtová opatření č. 6 



Návrh usnesení: ZO bere na vědomí 

 

 

18. Starostka přednesla informaci o úpravě nájemních smluv ( první nájemce pouze  

po dobu jednoho roku a po uplynutí a spokojenosti s nájemníkem prodloužení  na  

dva roky, a u stávajících klientů  prodloužení na roky dva s inflační přirážkou na nájemném) . 

Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh nájemních smluv 

Pro 8,proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

  

19. A, Místostarosta informoval ZO o rekonstrukci podia v KD Nová Ves u Chotěboře 

a předložil cenovou nabídku od p. Petra Pavlase ve výši 38. 144 kč včetně DPH. 

Celková rekonstrukce je počítána cca na 50.000 kč.  

Návrh usnesení:  ZO schvaluje tedy přesun položky v rozpočtu 6171/ 5171 

                                ve výši 30.000 kč     

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

B, Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku Petra Pavlase  

     Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

C,  Starostka přednesla nové podmínky na pronájem KD Nová Ves u Chotěboře 

      Návrh usnesení: ZO schvaluje nové podmínky na pronájem KD 

      Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

     ( Občan obce na rodinné oslavy- sál 600 kč, přísálí 600 kč  včetně výčepu a kuchyně, 

       a energie dle spotřeby) 

     ( Spolek  z obce, plesy, zábavy - sál 1.000 kč, přísálí 1.000 kč  včetně výčepu a kuchyně, 

        a  energie dle spotřeby ) 

     ( Ostatní pořadatelé – sál 1.500 kč, přísálí 1.500 kč, výčep 500 kč, kuchyně 500 kč, energie  

       dle spotřeby ) 

      ( Schůze pro místní organizace, nevýdělečné akce- sál 500 kč, přísálí 500 kč vč. kuchyně a       

        výčepu a energie dle spotřeby) 

20. Starostka přednesla informace o úpravách na horním hřišti 



Návrh usnesení: ZO bere na vědomí 

 

21. Různé:   

A, Starostka přednesla informaci z Podoubraví o vstupu nového člena obce Nejepín 

     Návrh usnesení: ZO schvaluje nového člena obce Podoubraví, obec Nejepín 

     Pro 8, proti 0, zdržel se 0 - schváleno 

B, Starostka informovala ZO o realizaci zastávky do Nového Dvora s tím, že 

    se bude hotova na jaře po těžbě dřeva, aby bylo dodáno p. truhlářovi dřevo,  

    které si na výrobu zastávky žádá.  

     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí 

 

C, Starostka přednesla informaci o úsekovém měření pod městem Chotěboř 

      Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku prověřit informace o úsekovém  

                                      měření 

      Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

D, Starostka podala informace o budování přeložek firmou T4Building s.r.o. 

      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí 

 

 

 Ukončení zastupitelstva:  19: 42 hod 

Ověřovatelé zápisu: Jana Marková………………………. 

                                     Ing. Roman Sadílek……………………………… 

 Starostka obce Andrea Culková…………………………………………………. 

  

Vyvěšeno:21.1. 2019 

Sejmuto:  

 

  

 

 

 



 

         

  

       

 

 

 

 

 

 

  

   

       

       

  

 

 

  

 

                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        


